معاون امور داوطلبان جمعیت هال ل احمر اســتان قم از کمک ۷هزار و  ۴۶۰یورویی مرکز اســامی النور شهر لیون فرانسه و مرکز الغدیر پاریس به
سیلزدگان ایران خبر داد .امیرحسین علیمردانی گفت« :فیش واریزی کمک مرکز اسالمی النور شهر لیون فرانسه و مرکز الغدیر پاریس توسط یکی از
داوطلبان هال ل احمر استان قم برای کمک به سیلزدگان کشور تحویل هال ل احمر شد ».وی با اشاره به اینکه این کمک در دو مرحله به حساب ارزی
(یورویی) جمعیت هاللاحمر ایران واریز شده است ،افزود« :فیش واریزی این کمکها تحویل جمعیت هاللاحمر استان قم شده است ».معاون امور
داوطلبان جمعیت هال ل احمر استان قم با تأکید بر اینکه ســیلزدگان همچنان به کمکهای مردمی نیاز دارند ،بیان کرد« :کمکهای این مرکز در
مرحله نخست به مبلغ ۵۲۶۰یورو و در مرحله دوم به مبلغ ۲۲۰۰یورو به حساب ارزی (یورویی) ۲۰۰۶۰۸۰۰۳۰۰بانک ملی ،به نام جمعیت هاللاحمر
جمهوریاسالمیایرانواریزوفیشواریزیبههال لاحمراستانقمتحویلداده شد».

گفت و گو
گپیبامعاونامدادونجاتاستانکرمان
کوهنوردان بومی
بازوی امداد کوهستان هستند
کوهنــوردان کرمانــی کــه تمایل بــه فعالیت
داوطلبانه با هاللاحمر داشــته باشند در معاونت
امــداد و نجات پذیرش و ســاماندهی میشــوند.
آموزشهــای الزم را میبینند و برای شــرکت در
عملیاتهای نجــات آماده میشــوند .آموزشها
و دورههــا بســته بــه تخصــص کوهنــوردان و
صخرهنوردان دارد« .محمــد حیدری پور» معاون
امداد و نجات استان کرمان میگوید« :کوهنوردان
و صخرهنوردان زیــادی در تیمهای تخصصی برای
امدادگر شــدن اعالم آمادگی کردهاند .بســته به
آموزشهایــی که ایــن افراد دیدهانــد ،دورههای
مختلفی برای آنهــا برگزار میشــود .بازآموزی و
تطبیق دورهها هم یکی دیگر از اقداماتی اســت که
هاللاحمر در این زمینه برای امدادگران داوطلب
کوهســتان انجام میدهد .افرادی کــه به فعالیت
مداوم با هاللاحمر اســتان عالقهمند باشــند به
مرور در شیفتهای امداد و نجات کوهستان از آنها
کمک میگیریم .کوهنوردانی هم که مشــغلههای
بیشتری داشته باشند بهصورت موردی ،در برخی
از عملیاتها که به کمکشــان نیاز داشــته باشیم
مشــارکت میکنند و بــازوی امداد کوهســتان
هستند».
هیأتهای کوهنوردی اســتان را به شــرکت در
دورههای آموزش امــداد دعــوت میکنند و این
دورهها در صورت استقبال اعضای کوهنورد برگزار
میشــوند .اســتان کرمان تنها دو پایگاه امداد و
نجات کوهســتان ثابت دارد؛ یکی در شهر کرمان
و دیگری در راین .با این حــال تیمهای امدادگر و
نجاتگر کوهستان در ســایر شهرستانها هم فعال
هســتند و در صورت رخ دادن حوادث کوهستان،
این امدادگران دست به کار میشوند .حیدریپور
میگوید« :امدادگران شــهرهایی مثل ســیرجان
و ماهان و جیرفت و ...در زمینه امداد کوهســتان
آموزش دیده هستند و توانایی زیادی دارند .امداد
کوهستان در کرمان در بین استانهای کشور رتبه
پنجم را به خود اختصاص داده و از اســتانداردهای
خوبی برخوردار اســت .در این شــهرها از حضور
کوهنوردان حرفهای هــم در عملیاتهای مختلف
کمک میگیریــم ».اغلب حوادث کوهســتان در
این اســتان ،به دلیل آشــنا نبودن کوهنوردان با
محیط کوهســتان رخ میدهــد و غیرحرفهایها،
رتبه نخست را در گرفتار شــدن در کوه و حوادث
کوهســتان دارند« :کوهنوردان غیرحرفهای که با
ایمنی در کوهستان آشــنایی ندارند اغلب حوادث
کوهســتان در کرمان را رقم میزنند .کوهنوردی
بدون داشــتن تجهیزات الزم یکــی از دالیل بروز
حوادث است .از طرفی افرادی که دچار بیماریهای
مختلف از جمله کمردرد هســتند به کوه میزنند
و در راه دچار مشــکالت جدی میشــوند .هیأت
کوهنوردی اســتان همــکاری و هماهنگی خوبی
با مــا دارد .کوهنوردان حرفــهای برای صعودهای
خــود فدراســیون را در جریــان میگذارند و این
موضوع به مــا بــرای یافتن محــل حادثه کمک
میکند .اطالع داشــتن از وضعیت جوی و شرایط
کوهستان و آشنایی با مســیر از مهمترین دالیلی
اســت که رعایت آن بروز حوادث کوهستان را کم
میکند .وجود کوههای صعبالعبور در کرمان ،آن
را به یکی از مقصدهای کوهنوردان حرفهای کشور
تبدیل کرده اســت .عالقه مردم بومیاین مناطق
بهخصوص در محــدوده ماهان و دیگــر نقاط هم
باعث شده تا کوهنوردان حرفهای در استان داشته
باشیم».

کمک ۷هزار و ۴۶۰
یورویی مرکز اسالمی
فرانسه به سیلزدگان ایران

بستن کمربند میتواند خطر
مرگ و میر را در سرنشینان
صندلی عقب ۲۵ ،تا  ۷۵درصد
کاهش دهد.
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بچههای کوهستان

ورزشکاران کرمانی ،پای ثابت عملیاتهای امدادو
نجات هستند

ارتفاعات استان کرمان کوهنوردان بومیزیادی را در خود پرورش داده است؛ افرادی
که کوهنوردی را به کمک ابزارهای محدود خود یاد گرفتهاند و با پیوستن به فدراسیون
استان ،خود را به تیمملی کوهنوردی و صخرهنوردی ایران رساندهاند .این ورزشکاران
داوطلب ،کوهستان را مثل کف دست میشناسند و برای کمک به افراد گرفتار شده در
کوه هرکاری از دستشان بر بیاید انجام میدهند .آموزشهای کمکهای اولیه و امداد و
نجات هاللاحمر کولهباری از تجربه روی دوششان گذاشته تا در عملیاتهای سنگین
راهی صخرهها و سنگها و ارتفاعات استان شــوند .گرچه کرمان تنها  2پایگاه امداد
کوهستان دارد ،اما تیمهای امداد و نجات شهرستانهای مختلف این استان به کمک
ورزشکارانداوطلبوکوهنوردانحرفهایرتبهپنجمدرامدادکوهستانکشوررابهخود
اختصاصدادهاست.

امداد کوهستان؛ فرصت آموزش و تجربه
 26سال دارد و  10ســالی از وقتی کوهنوردی
حرفــهای را آغاز کــرده میگــذرد« .احمد
محمدخانی» از سال  92به تیمملی کوهنوردی
پیوست و از همان سالهای نخست کوهنوردی،
همکاری با هاللاحمر کرمان را آغاز کرد .صعود
زمســتانه به آرارات را یکی از شــیرینترین
خاطراتشازحضوردرتیمملیمیداندوخاطرات
تلخ و شیرین زیادی از امداد کوهستان دارد .او
میگوید« :در فدراسیون کوهنوردی دورههایی
شبیه به کمکهای اولیه آموزش داده میشود.
اما چون اغلب کوهنــوردان تجربه کافی در این
زمینه را ندارند ،در مواقع بروز حادثه نمیتوانند
آنطور که باید و شــاید مؤثر باشند .من بعد از
آغاز کوهنوردی احســاس کردم که دورههای
هاللاحمر میتواند برایم مفید باشد و به همین
دلیل در این دورهها شرکت کردم .در صعودهای
مختلف اتفاق افتاده بود که یکی از کوهنوردان
دچار مشکل شود و بقیه نتوانند به او کمک کنند.

ولی من که در هاللاحمر آموزش دیده بودم و در سختی بود این فرد را بسکت کردیم و با خود تا
اردوهای عملی امدادگری شرکت میکردم ،در پناهگاه بردیم .زمستان بود و بوران .مسیری 600
طول این سالها توانستم به کوهنوردان آسیب متری را بیش از  5ساعت در راه بودیم تا این فرد
دیده کمک کنم ».کمک بــه دیگر کوهنوردان را به نقطه امنی برسانیم .بسیاری از کوهنوردان
و افرادی که در کوهســتان گرفتار میشوند از تجربههایی از این دست دارند که بهطور اتفاقی
مهمترین انگیزههای او بــرای آموزش امداد در با افرادی که در کوهستان گرفتار شدهاند برخورد
استان کرمان است« :گاهی که حوادث سنگینی میکنند .اما اگر آموزش و تجربه الزم را نداشته
در کوهســتان رخ میدهد ،از من میخواهند باشند نمیتوانند در آن موقعیت برای فردکاری
برای صعود و امدادرسانی وارد عمل شوم .کرمان کنند ».عملیاتهای سخت و سنگین کوهستان
کوههای صعبالعبوری دارد که صعود به آن کارهر را معموالً با همراهی یکی از دوستانش به پایان
کسی نیست .بهخصوص اینکه باید با تجهیزات میرساند« :معموالً با یکی از دوستان کوهنوردم
برای شــرکت در عملیاتهای
الزم به این کوهها برویم و فرد یا
ســنگین کوهســتان اعزام
افرادآسیبدیدهراهمباخودمان
 26ساله
میشویم .برای شــرکت در این
پایین بیاوریم .در یکی از صعودها
عملیاتها هم باید آمادگی بدنی
به قلــه دماونــد در راه با فردی
احمد محمدخانی
و قدرتی کافی داشته باشیم و هم
روبهرو شدیم که از ارتفاع سقوط
عضو تیمملی
با اصول امداد و نجات بهطور کامل
کرده بود .چون بــه قصد صعود
کوهنوردی
آشناباشیم».
رفته بودیم و نه امدادرسانی ،با هر

غیر حرفهایهای دردسرساز
کوهنوردی را از نوجوانی آغاز کرده اســت؛ پیش بیاید ،انجام میدهیــم ».از کوهنوردان
همان ســالهایی که به همراه دیگر نوجوانان و صخرهنوردان و درهنوردان استان میگوید
اهل چوپار برای «زیره زنی» به کوهســتان که داوطلبانه به کمک امداد کوهستان کرمان
میزد و صخرهها و مسیرهای صعبالعبور را با میآیند و بســته به نــوع عملیاتی که پیش
طناب و وسایل اولیه خود طی میکرد« .حسن روســت ،از افراد مختلفی استفاده میشود:
زند وکیل» حاال  43سال دارد و سرپرست تیم «افرادی که برای امداد داوطلب میشــوند
کوهنوردی چوپار است .سالهاست در کنار آموزشهای مفیــدی میبینند .چه خوب بود
هدایت تیمهای کوهنوردی بــرای صعود به اگر این آموزشها از طــرف هاللاحمر برای
قلههای کرمان ،هاللاحمر را در عملیاتهای همه کوهنوردان برگزار میشد تا جلو بسیاری
امدادکوهستانیاریمیکند.اومیگوید«:قبل از حوادث کوهســتان را بگیریم .کرمان بیش
از اینکه در چوپار پایــگاه امداد و نجات دایر از دوهزار کوهنورد دارد و  15گروه کوهنوردی
شــود ،من و چند نفر از کوهنوردان قدیمیدر فعال در استان به چشــم میخورد .برگزاری
دوره آموزشی الزم برای این افراد
عملیاتهای امداد کوهستان
نیاز به حمایتها ی هاللاحمر
شرکت میکردیم .این روزها
دارد .تهیه طناب و ابزارهای اولیه
هم با وجود مشغلههای زیادی
 43ساله
برایمانورهایامدادکوهستاناز
که داریم ،نتوانستیم از این کار
حسن زند وکیل
عهده باشگاههای کوهنوردی بر
دست برداریم و در هر ساعت
سرپرست تیم
کوهنوردی چوپار
نمیآید اما هاللاحمر میتواند
از شبانهروز هر مأموریتی برای
در این زمینه به ما کمک کند».
نجات جان مردم در کوهستان

کوهنوردان غیرحرفهای یا شــکارچیانی
کــه در فصلهــای مختلف بــه ارتفاعات
کرمان میزنند اغلب مشکالت زیادی برای
امدادگران کوهســتان به وجود میآورند.
اواخر اســفند ماه تا پایان مهر ،بیشــترین
حوادث کوهستان در کرمان رقم میخورد.
زندوکیل میگوید« :کوههای صخرهای چوپار
صعبالعبور هســتند و افراد غیرحرفهای
که به این ارتفاعــات صعود میکنند معموالً
در راه برگشــت گرفتار میشوند .مخصوص ًا
اگر کوهستان برفی باشــد پایین آمدن از
این صخرهها را دشــوار میکند .گم شدن
در کوهســتان هم از دیگر مشکالتی است
که کوهنوردان با آن روبهرو هســتند .افراد
بومیمنطقه که این کوهســتان را به خوبی
میشناســند در پیدا کردن مسیرها کمک
زیادی به امدادگــران میکنند .کوهنوردان
کرمانی همکاری خوبی با هاللاحمر استان
دارند».

